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UCHWAŁA NR XLI/325/10 RADY GMINY DMOSIN 

  
 z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

 
w sprawie zmiany Statutu Gminy Dmosin 

 
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 

1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1951, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) Rada Gmi-
ny Dmosin uchwala, co nastĉpuje: 

§ 1. W uchwale Nr IV/25/2003 Rady Gminy 
Dmosin z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie przyjĉcia 
Statutu Gminy Dmosin wprowadza siĉ nastĉpują-
ce zmiany:  
1)  w § 14 dodaje siĉ ust. 4 w brzmieniu: „4. Prze-

wodniczący wykonuje wobec Wójta czynnoņci z 
zakresu prawa pracy związane z nawiązaniem i 

rozwiązaniem stosunku pracy.”; 
2)  § 82 otrzymuje brzmienie: „§ 82 Pracownicy sa-

morządowi są zatrudniani na podstawie:  
 a)  wyboru - wójt,  
 b)  powołania - zastĉpca wójta i skarbnik Gminy,  
 c)  umowy o pracĉ - pozostali pracownicy.”;  
3)  dodaje siĉ załącznik nr 4 do Statutu Gminy Dmo-

sin w brzmieniu: „Wykaz jednostek organiza-
cyjnych Gminy:  

 a)  Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej w Dmo-
sinie,  

 b)  Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie,  
 c)  Szkoła Podstawowa w Kołacinie, 
 d)  Zespół Szkół Samorządowych w Dmosinie.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdo-
wym Województwa Łódzkiego.  

 
 Przewodnicząca Rady 

Gminy Dmosin: 
Wanda Michalska 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/233/2010 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY 

  
 z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Drzewicy przy ul. Kolejowej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 
141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 
1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237, Nr 

220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124), Rada 
Gminy i Miasta w Drzewicy uchwala miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego fragmen-
tu miasta Drzewicy przy ul. Kolejowej. 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne  
 

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu miasta Drzewicy przy 
ul. Kolejowej, zwany dalej Planem, obejmuje ob-
szar okreņlony w Uchwale Nr XXVI/169/2009 Rady 
Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 9 lutego 2009 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru okreņlonego w „Studium” Strefą E1 – 
Ekologiczną położoną przy ul. Kolejowej obejmu-
jącego teren boiska sportowego MGKS „Gerlach” 
Drzewica.  
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2. Granice obszaru Planu stanowią:  
1)  od północnego wschodu, południowego wscho-

du i południowego zachodu odpowiednie grani-
ce działki nr ewid. 86 obrĉb 1 Drzewica;  

2)  od północnego zachodu linia przebiegająca po 
istniejącej granicy użytkowania boiska sporto-
wego MGKS „Gerlach” Drzewica, a znajdująca 
siĉ na działce nr ewid. 84.  

§ 2. Integralnymi czĉņciami uchwały są:  
1)  załącznik nr 1 - rysunek Planu w skali 1:1000;  
2)  załącznik nr 2 - rozstrzygniĉcie o sposobie roz-

patrzenia uwag złożonych do projektu Planu;  
3)  załącznik nr 3 - rozstrzygniĉcie o sposobie reali-

zacji, zapisanych w Planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do za-
dań własnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych. 

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniej-
szej uchwały jest mowa o:  
1)  planie – należy przez to rozumieć tekst i rysu-

nek miejscowego Planu zagospodarowania 
przestrzennego bĉdącego przedmiotem niniej-
szej uchwały;  

2)  przeznaczeniu podstawowym - należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które okreņla 
priorytetową funkcjĉ użytkowania terenu;  

3)  przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, 
które może być wprowadzane wyłącznie jako 
uzupełnienie przeznaczenia podstawowego;  

4)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć liniĉ, poza którą nie mogą wysu-
wać siĉ czĉņci nadziemne budynków oraz po-
chylnie, schody zewnĉtrzne; linia ta nie dotyczy 
czĉņci podziemnych oraz czĉņci obiektów nie 
łączących siĉ konstrukcyjnie z gruntem, takich 
jak: balkony, wykusze, logie, gzymsy, okapy, za-
daszenia nadwieszone nad wejņciami do budyn-
ków, przy czym owo wysuniĉcie nie może być 
wiĉksze niż 0,8 m dla okapów i gzymsów oraz 
wiĉksze niż 1,3 dla pozostałych elementów;  

5)  budynku głównym – należy przez to rozumieć 
budynek realizujący przeznaczenie terenu;  

6)  budynku towarzyszącym – należy przez to ro-
zumieć budynki gospodarcze, garażowe, maga-
zynowe, techniczne itp. towarzyszące budyn-
kowi głównemu;  

7)  przedsiĉwziĉciach mogących znacząco oddzia-
ływać na ņrodowisko - należy przez to rozumieć 
przedsiĉwziĉcia mogące znacząco oddziaływać 
na ņrodowisko wymagające przeprowadzenia 
postĉpowania w sprawie oddziaływania na 
ņrodowisko lub oceny oddziaływania na obszar 
Natura 2000;  

8)  infrastrukturze technicznej - należy przez to ro-
zumieć elementy układu komunikacyjnego z 
miejscami postojowymi oraz uzbrojenie tech-
niczne wraz z urządzeniami technicznymi;  

2. Pojĉcia i okreņlenia niezdefiniowane, na-
leży rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa.  

§ 4. 1. Nastĉpujące oznaczenia graficzne ry-
sunku Planu są oznaczeniami obowiązującymi:  
1)  granice obszaru Planu pokrywające siĉ z liniami 

rozgraniczającymi tereny o różnym przeznacze-
niu i różnych zasadach zagospodarowania;  

2)  symbol okreņlający przeznaczenie terenu;  
3)  nieprzekraczalne linie zabudowy;  
4)  wartoņci liczbowe podane w metrach precyzu-

jące ustalenia Planu. 
2. Pozostałe oznaczenia wystĉpujące na ry-

sunku Planu mają charakter informacyjny.  
§ 5. W obszarze Planu wyznacza siĉ teren 

oznaczony symbolem US: teren usług sportu i re-
kreacji.  

 
Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe  
 

§ 6. 1. Dla terenu US ustala siĉ przeznacze-
nie: teren usług sportu i rekreacji, a w tym:  
1)  przeznaczenie podstawowe: usługi sportu;  
2)  przeznaczenie dopuszczalne: usługi rekreacji, 

infrastruktura techniczna;  
3)  zakazuje siĉ wprowadzania innego przeznacze-

nia niż wymienione w pkt 1 i 2, także w postaci 
zagospodarowania tymczasowego.  

2. Zasady realizacji przeznaczenia:  
1)  wyklucza siĉ obiekty i urządzenia sportowe 

przeznaczone na odkryte strzelnice sportowe i 
służące sportom motorowym;  

2)  w zakresie infrastruktury technicznej wyklucza 
siĉ parkingi niezwiązane z usługami realizowa-
nymi w obszarze Planu.  

3. Zasady zagospodarowania terenu i loka-
lizacji zabudowy:  
1)  lokalizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczal-

nymi liniami zabudowy wyznaczonymi na ry-
sunku Planu:  

 a)  6 m od północno-zachodniej granicy obsza-
ru (granica działek nr ewid, 84 i 86),  

 b)  po 3 m od granicy południowo-zachodniej i 
południowo-wschodniej,  

 c)  w północno-wschodniej granicy obszaru 
(granica z działką nr ewid. 115);  

2)  ustala siĉ parametry urbanistyczne w stosunku 
do powierzchni nieruchomoņci objĉtej zainwe-
stowaniem:  

 a)  wielkoņć powierzchni zabudowy (stosunek 
powierzchni budynków w poziomie terenu 
do powierzchni obszaru Planu) - maksimum 
20%,  

 b)  wskaźnik intensywnoņci zabudowy (stosu-
nek powierzchni brutto wszystkich budyn-
ków do powierzchni obszaru Planu) - mak-
simum 0,5,  

 c)  udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
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nej minimum 10%.  
4. Zasady realizacji zabudowy:  

1)  wysokoņć budynków głównych do 12 m; 
2)  maksymalna wysokoņć urządzeń i budynków 

towarzyszących - 10 m;  
3)  maksymalna wysokoņć urządzeń reklamowych 

– 25 m;  
4)  lokalizacja budynków towarzyszących w głĉbi 

obszaru Planu, poza frontowymi elewacjami 
budynków głównych;  

5)  możliwoņć dowolnego kształtowania dachów, 
w tym przekrycia krzywoliniowe;  

6)  zakazuje siĉ wprowadzania wiat, zadaszeń nad 
parkingami;  

7)  główne osie budynków lub główne kalenice 
równoległe lub prostopadłe do granic obszaru 
Planu;  

8)  w nowych budynkach użytecznoņci publicznej 
(podpiwniczeniach lub odpowiednich pomiesz-
czeniach parterów) obowiązuje realizacja po-
mieszczeń o konstrukcji odpornej na zgruzowa-
nie, z możliwoņcią bezkolizyjnej i szybkiej ich 
adaptacji dla celów ochrony ludnoņci w sytuacji 
zagrożenia.  

5. Zasady ochrony ņrodowiska i przyrody.  
1)  zakazuje siĉ realizacji przedsiĉwziĉć mogących 

znacząco oddziaływać na ņrodowisko za wyjąt-
kiem podziemnych sieci uzbrojenia techniczne-
go i strzelnic z broni pneumatycznej lokalizo-
wanych w pomieszczeniach;  

2)  nakazuje siĉ maksymalne nasycenie nierucho-
moņci zielenią poprzez nasadzenia drzew i 
krzewów na wszystkich powierzchniach terenu 
biologicznie czynnych, jeżeli nie jest to sprzecz-
ne z uwarunkowaniami technicznymi;  

3)  teren kwalifikuje siĉ pod wzglĉdem akustycz-
nym jak teren rekreacyjno-wypoczynkowy. 

6. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego 
i przestrzeni publicznych:  
1)  nakazuje siĉ ujednolicanie kolorystyki i zasady 

kształtowania formy architektonicznej budyn-
ków w ramach obszaru Planu;  

2)  wyklucza siĉ stosowanie na elewacjach blach 
falistych lub trapezowych;  

3)  obowiązuje zastosowanie ujednoliconej formy 
tzw. mebli ulicznych (latarni, koszy na ņmieci, 
ławek itp.);  

4)  w zakresie ogrodzeń od strony dróg wyklucza 
siĉ prefabrykaty betonowe i ogrodzenia drew-
niane;  

5)  wyklucza siĉ reklamy na ogrodzeniach od stro-
ny dróg.  

7. Zasady obsługi komunikacyjnej:  
1)  powiązania komunikacyjne obszaru Planu z 

zewnĉtrznym układem komunikacyjnym dróg 
publicznych realizowane bĉdą za poņrednic-
twem dróg przylegających do obszaru Planu od 
strony północno-zachodniej i północno-wscho-
dniej (drogi te oznaczono informacyjnie na ry-

sunku planu jako KDG - istniejąca ulica Kolejo-
wa i jako KDD – istniejąca droga gruntowa);  

2)  obsługĉ komunikacyjną obszaru ustala siĉ z 
drogi KDD za poņrednictwem zjazdu/zjazdów o 
parametrach zjazdów publicznych, z wyklucze-
niem zjazdów z drogi KDG;  

3)  ustala siĉ obowiązek zapewnienia miejsc posto-
jowych dla samochodów;  

4)  ustala siĉ zapewnienie minimum jednego sta-
nowiska postojowego na samochód osobowy 
na każde rozpoczĉte 50 m2 powierzchni użyt-
kowej budynku głównego.  

8. Zasady uzbrojenia technicznego:  
1)  ustala siĉ pełne zaopatrzenie i wyposażenie 

obszaru Planu w sieci uzbrojenia, a w tym: wo-
dociągową, kanalizacji sanitarnej, elektroener-
getyczną, gazową;  

2)  powiązania sieci uzbrojenia technicznego ob-
szaru Planu z układem sieci miejskich realizo-
wane bĉdą poprzez budowĉ, rozbudowĉ, mo-
dernizacjĉ układów sieciowych;  

3)  nakazuje siĉ wyprzedzającą realizacjĉ uzbroje-
nia technicznego w stosunku do zabudowy;  

4)  dla wszystkich przewodowych mediów uzbro-
jenia technicznego ustala siĉ realizacjĉ wyłącz-
nie w formie doziemnej (nie dotyczy elemen-
tów uzbrojenia, które ze wzglĉdów technicz-
nych posadowi siĉ wyłącznie na powierzchni 
terenu);  

5)  zaopatrzenie w wodĉ do celów gospodarczo-
bytowych, technologicznych, p.poż. z sieci wo-
dociągowej z wykluczeniem budowy studni in-
dywidualnych;  

6)  w zakresie odprowadzenia ņcieków ustala siĉ:  
 a)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych i tech-

nologicznych do sieci kanalizacji sanitarnej,  
 b)  przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji 

sanitarnej nakazuje siĉ zastosowanie urzą-
dzeń koniecznych do ich podczyszczania lub 
oczyszczania, zapewniających zachowanie 
dopuszczalnych stĉżeń substancji;  

7)  w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siĉ:  
 a)  docelowe zaopatrzenie w gaz z sieci gazo-

wej,  
 b)  do czasu realizacji układów zbiorowego za-

opatrzenia w gaz nie dopuszcza siĉ korzysta-
nie z indywidualnych naziemnych lub pod-
ziemnych zbiorników gazu płynnego;  

8)  w zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów 
ogrzewczych:  

 a)  dla nowych instalacji ogrzewczych zakazuje 
siĉ stosowania pieców i trzonów kuchen-
nych na wĉglowe noņniki energii,  

 b)  dopuszcza siĉ ekogroszek, pelety, biomasĉ;  
9)  w zakresie gospodarki odpadami obowiązuje:  
 a)  usuwanie odpadów,  
 b)  wyposażenie nieruchomoņci w urządzenia 

do gromadzenia odpadów komunalnych, 
technologicznych oraz utrzymywanie tych 
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urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym,  

c)  selektywne gromadzenie odpadów w ramach 
obowiązującego na terenie gminy systemu 
utrzymania porządku i czystoņci;  

10)  w zakresie zaopatrzenia w energiĉ elektryczną 
ustala siĉ:  

 a)  w przypadku koniecznoņci budowy stacji 
transformatorowo-rozdzielczych:  

  - zaleca siĉ realizacjĉ stacji jako wbudowa-
nych w inne obiekty budynki,  

  -  koniecznoņć budowy z uwzglĉdnieniem 
wyznaczonych nieprzekraczalnych linii za-
budowy,  

 b)  wyklucza siĉ stacje słupowe,  
 c)  wyklucza siĉ budowĉ instalacji wykorzystu-

jących siłĉ wiatru do produkcji energii;  
11)  w zakresie obsługi telekomunikacyjnej wyklu-

cza siĉ budowĉ stacji nadawczych radiokomu-
nikacyjnych, radionawigacyjnych, radiolokacyj-
nych.  

9. Szczegółowe warunki scalania i podziału 
nieruchomoņci:  
1)  w wyniku scalenia i podziału dopuszcza siĉ 

wydzielenie co najwyżej dwóch działek budow-
lanych zachowujących kierunki granic równo-

ległe do drogi KDG, KDD, z których jedna po-
winna utrzymać powierzchniĉ nie mniejszą niż 
15 000 m2 i minimalną szerokoņć frontu 80 m;  

2)  dopuszcza siĉ możliwoņć wydzielenia działek 
dla uzbrojenia technicznego;  

3)  podziały działek wymagające zapewnienia do-
stĉpu do drogi publicznej KDG wymagają 
uzgodnienia z właņciwym zarządcą drogi.  

10. Ustala siĉ stawkĉ procentową służącą 
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nieru-
chomoņci spowodowanej uchwaleniem Planu w 
wysokoņci 0%.  

 
Rozdział 3 

Przepisy końcowe  
 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza siĉ Bur-
mistrzowi Gminy i Miasta Drzewica.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdo-
wym Województwa Łódzkiego.  

 
 

 Przewodnicząca Rady 
Gminy i Miasta w Drzewicy: 
Maria Teresa Nowakowska 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XXXVIII/233/2010 
Rady Gminy i Miasta w Drzewicy 
z dnia 28 kwietnia 2010 r. 
 

 

 
 
 

Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XXXVIII/ 233/2010 
Rady Gminy i Miasta w Drzewicy 
z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 
W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

FRAGMENTU MIASTA DRZEWICY PRZY UL. KOLEJOWEJ  
 
Na podstawie art. 17 pkt 14 oraz art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 
2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 
2010 r. Nr 24, poz. 124) Rada Gminy i Miasta w 
Drzewicy rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag 
złożonych do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego fragmentu miasta 
Drzewicy przy ul. Kolejowej. 

§ 1. Do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego fragmentu miasta 

Drzewicy przy ul. Kolejowej nie wpłynĉły żadne 
uwagi, o których mowa w art. 17, pkt 11 i art. 18 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z późniejszymi zmianami) oraz w art. 39 ust. 1 
pkt 3 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostĉpnianiu informacji o ņrodowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
ņrodowiska oraz ocenach oddziaływania na ņrodo-
wisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) w ra-
mach przeprowadzanej dla dokumentu strategicz-
nej oceny oddziaływania na ņrodowisko.  

§ 2. Brak uwag oznacza, że nie załącza siĉ 
listy uwag nieuwzglĉdnionych oraz nie podejmuje 
siĉ rozstrzygniĉcia o sposobie ich rozpatrzenia.  
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Załącznik nr 3 
do Uchwały nr XXXVIII/ 233/2010 
Rady Gminy i Miasta w Drzewicy 
z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 
W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

FRAGMENTU MIASTA DRZEWICY PRZY UL. KOLEJOWEJ  
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 
2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 
124) Rada Gminy i Miasta w Drzewicy rozstrzyga o 
sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 

§ 1. W obszarze objĉtym Planem nie ma za-
pisanych inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej należącej do zadań własnych gminy służą-
cych zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, 
w zakresie zgodnym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 

poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241).  

§ 2. Plan dopuszcza realizacjĉ infrastruktury 
technicznej na obszarze objĉtym Planem, co ozna-
cza możliwoņć wystąpienia także inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej należących do 
zadań własnych gminy. W przypadku koniecznoņci 
realizacji, inwestycje taki bĉdą mogły być finan-
sowane:  
1)  z budżetu gminy;  
2)  ze ņrodków własnych przedsiĉbiorstw działają-

cych w imieniu gminy;  
3)  współfinansowane ze ņrodków zewnĉtrznych, 

w tym pozyskiwanych z funduszy Unii Europej-
skiej;  

4)  z udziału inwestorów zewnĉtrznych na podsta-
wie zawartych porozumień;  

5)  dotacji, pożyczek, kredytów, obligacji komunal-
nych;  

6)  innych ņrodków zewnĉtrznych;  
7)  poprzez udział inwestorów prywatnych w fi-

nansowaniu zadań publicznych w ramach;  
8)  partnerstwa publiczno-prywatnego.  

§ 3. Ustala siĉ, że udział finansowy gminy 
lub zainteresowanych podmiotów bĉdzie przed-
miotem indywidualnych ustaleń w ramach po-
szczególnych zadań inwestycyjnych.  
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UCHWAŁA NR LXXXVI/1519/10 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

  
 z dnia 12 maja 2010 r. 

 
w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

o nazwie Miejska Przychodnia „Dąbrowa” w Łodzi 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) i art. 
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i poz. 146 i Nr 40, poz. 230) oraz art. 36 i 
art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 

123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i 
Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 
234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 76, 
poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, 
poz. 1707), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co na-
stĉpuje: 

§ 1. 1. Przekształca siĉ samodzielny publicz-
ny zakład opieki zdrowotnej o nazwie Miejska Przy-
chodnia „Dąbrowa” w Łodzi, zwany dalej „Przy-
chodnią”.  

2. W wyniku przekształcenia nastąpi ogra-
niczenie działalnoņci Przychodni w zakresie specja-
listycznej opieki zdrowotnej w dziedzinach: chorób 
wewnĉtrznych, pediatrii, stomatologii, otolaryngo-
logii, urologii, długoterminowej opieki domowej.  


